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Πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι το περιβάλλον; Μια δυναμική θεώρηση από έναν ειδήμονα της 

συγκριτικής ανθρωπολογίας, της εξελικτικής θεωρίας και των σχέσεων πολιτισμού, τεχνολογίας και 

οικολογίας 

Σύμφωνα με τον Τιμ Ίνγκολντ, η πολιτισμική ποικιλότητα συνίσταται, πρώτα απ’ όλα, στην ποικιλία 

των δεξιοτήτων. Ούτε έμφυτες, ούτε επίκτητες, αλλά βιολογικές όσο και πολιτισμικές, οι δεξιότητες 

αναπτύσσονται και ενσωματώνονται στον ανθρώπινο οργανισμό μέσα από την πρακτική και την 

εκπαίδευση σ’ ένα περίγυρο. Για να εξηγήσουμε τη γέννησή τους μέσα από τη δυναμική της ανάπτυξης, 

απαιτείται μια οικολογική προσέγγιση, η οποία εντάσσει τους ανθρώπους στο πλαίσιο μιας ενεργητικής 

εμπλοκής με το συστατικά του περιβάλλοντός τους. 

 

Τα δοκίμια που συνθέτουν αυτό το βιβλίο επικεντρώνονται στην εξασφάλιση της διαβίωσης, στο νόημα 

της «κατοίκησης» και στο χαρακτήρα των δεξιοτήτων, συνυφαίνοντας προσεγγίσεις από τα πεδία της 

κοινωνικής ανθρωπολογίας, της οικολογικής ψυχολογίας, της εξελικτικής βιολογίας και της 

φαινομενολογίας έτσι όπως δεν είχε ξαναγίνει ποτέ πριν. Το βιβλίο επαναστατικοποιεί τον τρόπο με τον 

οποίο σκεφτόμαστε τι είναι «βιολογικό» και τι «πολιτισμικό» στους ανθρώπους, τι συνιστά εξέλιξη και 

ιστορία και τι σημαίνει για τα ανθρώπινα όντα –που είναι ταυτόχρονα οργανισμοί και πρόσωπα– να 

κατοικούν ένα χώρο. Προσφέρει έτσι μια μοναδική κατανόηση της πρόσληψης του περιβάλλοντος, 

πολύτιμη όχι μόνο σε ανθρωπολόγους, αλλά και σε βιολόγους, ψυχολόγους, αρχαιολόγους, 

γεωγράφους και φιλοσόφους. 



 

 

«Ο συγκροτημένος και ευφάνταστος τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει ο Τιμ Ίνγκολντ τους τρόπους 

αντίληψης ως πρακτικές που εμπλέκουν ολόκληρους οργανισμούς σε σχέσεις με άλλους είναι 

απαράμιλλος στη σύγχρονη ανθρωπολογία. Το έργο αυτό, που αντλεί από μελέτες σε όλο το φάσμα 

των τεχνών και των επιστημών, καταπιάνεται με θεμελιώδη ζητήματα στο εσωτερικό αλλά και πέρα 

από τα τέσσερα πεδία της ανθρωπολογίας.» 

Gillian Feeley-Harnik, Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν  

 

«Ένα εκπληκτικό έργο από άποψη πνευματικού εύρους . . . μεθοδικής συνέπειας και διαύγειας.» 

The Journal of the Royal Anthropological Institute 

 

«Η δύναμη του βιβλίου έγκειται στην ικανότητά του να ωθεί τους αναγνώστες σε μέρη που 

προηγουμένως ούτε μπορούσαν να τα φανταστούν.» 

Anthropological Forum 
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